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'เพื่อน' คือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้

ตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงตอนน้ีก็สะสมเพ่ือนไว้หลายคน รู ้จักกันจาก 

ต่างที่ต่างสถานการณ์ แบ่งแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ต้ังแต่เพ่ือนแถวบ้าน  

เพื่อนอนุบาล เพื่อนประถม เพื่อนมัธยม จนถึงเพื่อนมหา'ลัย แล้วยังมียิบย่อย

อย่างเพื่อนที่เรียนพิเศษ เพื่อนในเกม เพื่อนในทวิตเตอร์ แล้วก็เพื่อนที่เจอกัน

ในงานปาร์ตี้

บางคนซี้ปึ้ก บางคนรู้จักแค่ชื่อ 

บางคนคบกันเป็นสิบปี บางคนผ่านเข้ามาเพียงผิวเผิน

บางคนคุยกันทุกวัน บางคนเคยคุยแค่ครั้งเดียว

แต่หากมีคนถามว่ารู้จักกันไหมก็สามารถตอบได้ว่า 'อ้อ นี่เพ่ือนท่ี… 

กูเอง'

ผมเป็นคนเพ่ือนเยอะ เรียกได้ว่าใช้เวลาท้ังปีก็ยังนัดเจอเพ่ือนในชีวิต 

ไม่หมด

แต่ถึงอย่างน้ันก็จะมีอยู่คนนึงท่ีไม่ว่าชีวิตจะไปทางไหน จะเติบโตไป 

สักเท่าไหร่ เมื่อหันไปมองข้างๆ ก็จะเจอมันยืนส่งยิ้มกวนประสาทให้อยู่เสมอ

คนที่เป็นท้ังเพ่ือนสมัยประถม มัธยม และมหา'ลัย ซึ่งผมคิดว่าต่อให้

ท�างานก็คงจะมีอีกฝ่ายอยู่ข้างๆ ไปเร่ือยๆ น่ันแหละ ย่ิงกว่าเจ้ากรรมนายเวร 

ขาดกันไปก็เหมือนขาหายแขนหาย ราวกับส่วนหน่ึงในร่างกาย คงไม่มีวัน 

Prologue
•

นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า หากเป็นเพื่อนกันมานานเกิน 7 ปี
จะเป็น 'เพื่อน' กันไป 'ตลอดชีวิต'
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สลัดกันหลุด ต้องติดหนึบเป็น 'เพื่อน' กันไปแบบนี้ตลอดชีวิต

ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้…

ก็เรารู้จักกันมาเกินเจ็ดปีไปไกลแล้วนี่นา
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Line~

เสยีงแจ้งเตอืนข้อความจากแอพพลเิคชัน่ยอดฮติดงัขึน้ตดิกันหลายครัง้ 

ผมพลกิตวัไปอกีฝ่ังอย่างไม่สนใจ ร�าคาญเข้าหน่อยก็หยิบหมอนข้างๆ มาปิดหู

"มาร์ค" ฝ่ายคนท่ีก�าลงัน่ังดรูปูถ่ายทีเ่พ่ิงลงในคอมพิวเตอร์เอ่ยปากเรยีก 

เหมือนว่าจะมีคนเดือดร้อนแทน "มีคนไลน์มา"

"อือ"

Line~

"มึงนอนมาครึ่งวันแล้วนะมาร์ค จะไม่ลุกมาท�าไรเลยไง"

"…"

"วันหยุดก็จริงแต่มาหมกตัวห้องกู บ้านช่องก็ไม่กลับ คิดค่าท่ีพักเลย 

ดีไหมวะเนี่ย" ขี้งกฉิบหาย

Line~

มีนหันไปมองโทรศัพท์ที่ยังเรียกร้องความสนใจไม่เลิก "เหมือนเขา 

จะอยากคุยกับมึงมากนะ" 

ส่งมาถี่ขนาดนี้คงไม่มั้ง

"อือ"

"อืออะไรของมึง" มันดันเก้าอี้เลื่อนมาใกล้ โอ้โห มึงใช้เท้าเขี่ยกูเลยเหรอ

"อ่านให้หน่อย"

Chapter 1
•

เห็นเป็นคนพูดไม่เก่งแบบนี้
จริงๆ แล้วในใจไม่เคยเงียบเลย
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"เรื่องกูก็ไม่ใช่"

ผมขมวดคิ้ว ดันมือถือไปทางมีน "อ่านแล้วตอบให้หน่อย" คนก�าลังง่วง

มนีถอนหายใจ เอือ้มหยิบโทรศพัท์เจ้าปัญหาน่ันไปกดรหัสโดยไม่ต้องถาม  

"เอสไอเอ็นอีหัวใจหัวใจ"

ดึงหมอนออกจากศีรษะเพื่อสบตากับอีกคนเมื่อได้ยินค�าพูดประหลาด 

"อะไรของมึงมีน"

"ชื่อไลน์คนที่ทักมา"

"กูให้อ่านข้อความ"

"ดีค่ะ ซายน์นะคะ คณะบัญชี"

"…"

"ได้ไลน์มาร์คมาจากเพื่อนที่คณะ"

"ใครให้วะ"

มีนยักไหล่ "จะรู้กับมึงไหมครับ" ก่อนอ่านต่อ "ซายน์ได้ต๋ัวหนังฟรีมา 

สองใบ อยากชวนมาร์คไปดู วันจันทร์ว่างหรือเปล่าคะ"

ดูท�าเสียง อารมณ์ไหนของมันวะเนี่ย "มึงพูดคะแล้วหยึยๆ"

"ไอ้สัด เขาพิมพ์มางี้"

"พูดอีกดิ๊"

มีนกลอกตา "มึงได้ฟังที่กูอ่านปะเนี่ย"

"เออ ตอบๆ ไปให้หน่อย"

"โอเคๆ" มีนยิ้มมุมปาก "ได้ครับ ว่างพอดี"

"ไอ้เชี่ย ไม่ใช่แล้ว"

"ซายน์จะให้ไปเจอที่ไหน กี่โมง"

"มนีไม่เอา" ถึงตรงน้ีแล้วผมก็ดดีตวัลกุ เดนิไปแย่งมอืถือจาก 'เพ่ือนสนทิ' 

มาดู ขมวดคิ้วเข้าหากันตอนกดดูข้อความที่คนข้างๆ เพิ่งส่งกลับไป เล่นอะไร

ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพ่อทุบให้
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Sine ♡♡

—————————————

11:31

Sine ♡♡

ดีค่ะ

ซายน์นะคะ

คณะบัญชี

11:42

ได้ไลน์มาร์คมาจากเพื่อนที่คณะ

11:45

ซายน์ได้ตั๋วหนังฟรีมาสองใบ 

อยากชวนมาร์คไปดู

วันจันทร์ว่างหรือเปล่าคะ

11:54

Marnika

ปกติแล้วผมไม่อนุญาตให้แอดไลน์จากคนอื่นนะครับ

พอดีไม่สะดวกเลย

ขอโทษด้วยจริงๆ ครับ
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—————————————

ผมหัวเราะในคอ หันไปมองเด็กเลี้ยงแกะ "ไหน พิมพ์ลงในไหน ไม่เห็น

เหมือนที่พูดเลย"

"ตามึงบอดเปล่า"

"บอดก็แย่" ท�าเสียงเล็กเสียงน้อยล้อเลียนมัน "ปกติแล้วผมไม่อนุญาต

ให้แอดไลน์จากคนอื่นนะครับ พอดี…"

"ใช้กูแล้วยังมาล้ออีก ไอ้คนไม่รู้จักบุญคุณ" คนตรงหน้าพูดแทรกขึ้นมา 

หน้าบูดแล้วว่ะ "คราวหน้ากูจะตอบสาวๆ ที่ทักมึงมาว่าโอเคให้หมด เล่นตัว 

อยู่ได้"

"โสดให้สาวเสียดายเล่น"

มีนท�าหน้ายี้ "มึงจะไปไหนหรือเปล่า"

"ถามท�าไม"

"เอ้า นี่ห้องกูครับ" อีกฝ่ายหัวเราะ ยิ้มกว้างตาหยีตามนิสัย "ถ้ามึงจะอยู่

ก็ดูห้องให้ด้วยแล้วกัน จะไปไหนก็ล็อกดีๆ"

"มึงจะไปไหน"

"ไปหาแฟนกูสิครับ"

"…"

"นัดไว้บ่ายครึ่ง เดี๋ยวกูจะออกแล้วเนี่ย"

"อ่า"

"กุญแจส�ารองอยู่ใช่ปะ"

"อยู่"

เจ้าของห้องปิดคอมพวิเตอร ์ลุกขึน้ยนืแลว้เปลีย่นกางเกงขาสัน้อยูบ่า้น

เป็นยีนขายาว คว้ากระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ไปถือ "ไปแล้วนะ" มึงอาบน�้า 

ตอนไหนวะ ท�าไมกูไม่รู้

ในขณะที่กูยังใส่ชุดนอนอยู่เลย "มีน"

"ไรมึง"
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"กลับกี่โมง ดึกปะ"

มีนหยิบรองเท้าผ้าใบจากชั้นแล้วทิ้งลงพ้ืน พูดพลางก้มลงใส่ถุงเท้าไป

ด้วย "ไม่แน่ใจ กูจะดูหนัง แล้วก็หาไรกิน อาจจะมีขนมต่อ ท�าไม"

"จะกลับมากินข้าวเย็นกับกูปะ"

"มึงก็หาไรกินไปเลยดิ รอไรกูล่ะ"

ผมแค่นหัวเราะ ก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เข้ากับบทสนทนา "ไปห้างทั้งที

ไม่คิดจะซื้อไรมาฝากกูเลยไง เพื่อนนอนเศร้าอยู่ห้องเนี่ย กะอิ่มคนเดียวเลย?"

"ยังมหีน้ามาเรยีกร้องอกี แทบจะเกาะกูแดกแล้ว" เจ้าของห้องใส่รองเท้า

ลวกๆ ขยับเคาะให้เข้าที่ "หิวก็ขุดตัวเองจากเตียงไปหาไรกินเองครับ กูไปละ"

ผมพยักหน้า ยกมือปัดๆ "ไปไหนก็ไป"

"ไม่เหงานะครับ"

ถ้าบอกว่าเหงาแล้วมึงจะอยู่ห้องหรือไง ก็ไม่

"เออ"

สิ้นค�าตอบรับเสียงปิดประตูก็ดังขึ้น ผมเอนหลังนอนบนเตียง เหลือบ

ตามองโทรศัพท์มือถือที่เปิดค้างหน้าจอสนทนากับสาวต่างคณะอยู่ เอื้อมไป

หยิบมาอ่านอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจ

แล้วกดบล็อก

โง่ฉิบหายเลยแม่งเอ๊ย

∞

[ขุดซากมึงออกมาไอ้มาร์ค ร้านลุงหลังมหา'ลัย]

"กูไม่แดก"

[มึงจะนอนอยู่แบบนั้นทั้งวันให้เน่าตายเลยไหม ห้องตัวเองก็ไม่ใช่]

ผมกลอกตา เตะผ้าห่มท่ีพาดขาอยู่ให้พ้นตัว "เจ้าของห้องไม่อยู่  

กูยึดแล้ว"

[รีบๆ ออกมา พวกกูหาคนหาร] นนท์ เพ่ือนสนิทในคณะย�้าเจตนาที่ 
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โทรมา [คนห่าอะไรนอนได้ทั้งวัน]

"สะดวกกูอะ"

[ไม่หิวไง?]

"เดี๋ยวกูหาเอาจากในห้องไอ้มีนเนี่ยแหละ" มาม่าอะไรก็ว่าไป ง่ายๆ  

เอาให้อิ่ม ขี้เกียจออกไปข้างนอก

[สรุปมึงจะไม่ออก?]

"เออ"

[…ได้] ปลายสายตอบรับ เงียบไปอึดใจ ก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนดังๆ 

ตามมา [เชี่ยบูม ไอ้มาร์คมันไม่ยอมออก มึงกับกูไปลากมันด้วยกัน หอมีน!]

"เชี่ย ไม่เอาไอ้นนท์!" ไอ้นี่แม่งก็เซ้าซี้

[เดี๋ยวเจอกัน]

มึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ย หรือกูต้องเห่า! "มึงไม่ต้องมา กูจะนอน!"

[ไม่ต้องพูดมาก อีกสิบนาทีกูถึง]

"ไอ้สัดกูบอกว่า…" ก�าลังจะโวยต่อก็ได้ยินเสียงไขกุญแจห้อง "แป๊บนะ" 

เอ่ยปากก่อนจะลกุข้ึนนัง่แล้วหันไปมองทางประต ูหลงัจากน้ันก็เหน็เจ้าของห้อง 

เดินเข้ามา 

อกีฝ่ายกระตกุย้ิม ชถุูงกระดาษใบใหญ่ในมอืขึน้แล้วท�าเสยีงกวนประสาท  

"ซูชิ แดกไม่แดก"

"แดก" ตอบทันควันไม่ต้องหยุดคิด "มีนกลับมาแล้ว กูจะแดกซูชิ มึง 

ไม่ต้องสาระแนโผล่มา"

[เอ้า ไอ้มาร์ค ไอ้คน…]

ผมกรอกเสียงใส่โทรศัพท์เร็วๆ แล้วตัดสายโดยไม่รอให้ปลายสาย 

ตอบกลับได้ทัน

"ไหนบอกจะไม่ซือ้ให้กู" ผมรบีรดุมาน่ังลงทีเ่ก้าอีกิ้นข้าวแล้วเอ่ยปากถาม

ระหว่างหยิบของในถุงออกมาวาง ตาเป็นประกายตอนเห็นของโปรด "ท�าซึน"

"อย่าพูดมาก เดี๋ยวกูยึดคืน"

ได้ยินแบบนัน้แล้วก็รบีฉวยข้าวป้ันชิน้ใหญ่ใส่เข้าปาก "แน่จรงิมาเอาคืนดิ"
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มีนส่ายหัว "จ่ายเงินด้วย กูไม่เลี้ยง"

"งกกับกู"

"ต้องกินต้องใช้ ไม่คิดค่าน�้าค่าไฟที่มึงมาผลาญห้องกูก็ดีเท่าไหร่แล้ว" 

มีนว่า เดินเข้าห้องน�้าไปถอดคอนแทกเลนส์เปล่ียนเป็นแว่นกรอบบางสีทอง 

อันโปรด แล้วมาทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างเซ็งๆ

"เป็นไร" และแน่นอนว่าคนใกล้ตัวอย่างผมไม่ต้องมองให้เต็มตาก็รู้ว่า 

อีกคนก�าลังรู้สึกยังไง

มีนเลิกคิ้ว "ไรมึง"

"ออร่ามึงบอกว่าเซ็ง"

"ออร่าอะไรวะ" มันถามกลับแล้วก็หัวเราะ คนอะไรวะย้ิมทีกูแสบตา 

ไปหมด นี่มึงเซ็งจริงปะเนี่ย 

"เออน่า เป็นไร"

"…ทะเลาะกันนิดหน่อยว่ะ"

"กับเมย์?"

"จะให้กูไปทะเลาะกับใคร ก็มอียู่คนเดยีว" มนีว่า "หยดแล้วมงึ เชด็ด้วยนะ"  

พูดถึงโชยุที่เพิ่งหยดจากซูชิลงโต๊ะคาตา นี่กูก็พยายามระวังเต็มที่แล้ว

ผมพยักหน้ารับ เดี๋ยวมันจะบ่นยาว "แล้วทะเลาะเรื่องไร"

"เรื่องเดิมๆ"

"เขายังไม่เข้าใจอีก?"

"อืม แต่กูก็ไม่ค่อยมีเวลาให้จริงๆ นั่นแหละ ย่ิงช่วงหลังเรียนหนัก 

กูก็เหนื่อย ไม่ค่อยอยากคุยโทรศัพท์เท่าไหร่ เรียนคนละที่ก็ยิ่งห่าง"

"ซิ่วป้ะล่ะ"

"สัด"

ผมหัวเราะ เก็บกล่องอาหารที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ถุงตามเดิม  

ลุกไปหยิบขวดน�้าจากในตู้เย็นออกมาดื่ม แล้วเดินกลับไปที่เตียง ใช้เข่า

กระแทกตวัอกีฝ่ายเบาๆ ให้ขยับแบ่งท่ี ก่อนจะนอนพาดตวัขวางเตยีงอยู่ข้างกัน

"ง้อยัง"
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"ง้อแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยโอเค"

"แล้วท�าไมกลับมา"

"น้องจะกลับ ดูหงุดหงิดแล้วกูเลยไปส่ง" มีนถอนหายใจ ท�าหน้าเหนื่อย

สุดชีวิต กล้าดียังไงมาท�าให้มันย้ิมไม่ออกวะ น้องเมย์อะไรนั่น "คือเสาร์หน้า

น้องชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพ่ือน แต่กูไม่สะดวก มีแต่ผู้หญิงแล้ว 

กูก็ยังไม่สนิท ให้ไปเที่ยวค้างคืนกูก็อึดอัด"

"แล้วยังไง"

"กูก็บอกไปตรงๆ งอนกูหนักกว่าเดิม"

ผมยกเท้าพาดขาอกีฝ่าย พยายามคดิค�าพูดให้มนัรูส้กึดขีึน้ "เดีย๋วก็ดกัีน"

"อืม"

"ท�าหงอย" เอือ้มมอืไปผลกัหัวคนทียั่งท�าเสยีงซมึไม่เลกิ "เดีย๋วพรุง่นีด้กัีน

แล้วยิ้มทั้งวันกูจะตีให้"

"ยุ ่ง" อีกฝ่ายกระแทกเสียงใส่แล้วก็พลิกตัวไปอีกทาง เอื้อมมือไป 

ดึงผ้าห่มมาคลุมตัว

มองภาพนั้นแล้วก็อมยิ้มบาง เวลาไม่พอใจอะไรทีก็เป็นอย่างนี้ตลอด 

คนห่าอะไรงอแงเหมือนเด็ก

.

.

.

บอกแล้วว่าเดี๋ยวแม่งก็ดีกัน

ไม่ต้องทันข้ามวันด้วยแม่งเอ๊ย…

[พี่มีนร้องเพลงให้ฟังหน่อย]

หญิงสาวในหน้าจอไอแพดเครื่องเล็กเอ่ยเสียงอ้อน ท�าเอาผมแอบ 

เบะปาก ไม่เอาๆ อย่าแสดงอาการดิวะมาร์ค

"เมย์อยากฟังเพลงอะไรครับ บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟัง"

ร้องไห้สิไม่ว่า…

[ให้พี่มีนเลือกให้ดีกว่า พี่มีนอยากร้องเพลงอะไร]
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"อย่างนี้พี่เลือกยากเลย อยากร้องให้เมย์ฟังทุกเพลงอะ" 

นั่นแน่ะ มีหยอดว่ะ ถ้าเลือกไม่ได้เดี๋ยวกูเลือกให้เลย

'ไม่หมดรักแต่หมดแรง' งี้

'รักไม่ช่วยอะไร' งี้

'ต่างคนต่างเหนื่อย' งี้

หรือจะ 'พอได้แล้ว' ดี

[อะไรก็ได้ พี่มีนเลือกเร็ววว]

"อะๆ โอเคค่ะ" คนตัวเล็กย้ิมกว้าง เปิดหาคอร์ดก่อนจะตั้งท่าจับกีตาร์ 

ดีดเช็กและปรับเสียงเล็กน้อยก่อนจะกระแอมเตรียมคอ

พอดนตรีขึ้นผมก็ต้องกลอกตาทันที กูมวนท้องเลย

"บางเวลาอาจเบื่อกันเอง

บางเวลาอาจใช้อารมณ์

บางเวลาอาจเกิดเป็นเรื่องใหญ่

บางเวลาไม่อยากจูงมือ

บางเวลาอาจเริ่มชินชา

และไม่รู้ว่าใครผิดตรงไหน*"

เสยีงใสเอือ้นเน้ือเพลง ในขณะท่ีมอืเรยีวก็ดีดกีตาร์เป็นจงัหวะ ย้ิมหวาน

ทั้งตาท้ังปาก บรรยากาศสีชมพูโอบล้อมไปท่ัวห้อง และเผื่อแผ่มายังคนท่ี 

ไม่ต้องการตรงนี้ด้วย

แทบจะลกุขึน้ไปรือ้หฟัูงจากกระเป๋าออกมาใช้ แต่ใจก็ยังอยากรูเ้รือ่งด้วย 

เลยได้แต่ข่มความรู้สึกไว้แล้วอดทนฟังต่อ

"อาจจะโกรธกันได้บ่อยๆ

ไม่ได้อยู่คนละข้างสักหน่อย

* เถียงกันท�าไม - เบิร์ด ธงไชย
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เรายังมีกันอยู่จ�าได้ไหม

ว่าตอนเถียงกันแทบเป็นแทบตาย

ยังคงอยู่ข้างเธอ"

ถามจริง ตอนมึงเถียงกันแทบเป็นแทบตายนี่คนอยู่ข้างๆ คือกูเถอะ

ท�าเป็นลืม ลืมเก่ง

"ไม่มีรักไหน ที่ดีทุกวัน

ยิ่งนานยิ่งผ่านเรื่องราวมากมาย

เข้ามาทดสอบ เข้ามาลองใจ

ว่าความรักของใครแกร่งจริง"

ก็เห็นมีเรื่องราวกันทุกวัน แล้วก็มานั่งหน้าเซ็งตลอด

ถ้าความรกัมกีารสอบ กูว่ากูได้เตม็แล้ว เพราะแบบทดสอบทกุข้อของมงึ 

กูช่วยท�าหมด แกร่งกว่าพวกมึงก็กูเนี่ยแหละครับ

"หากเราเรียนรู้วิชาอดทน

หากเราผ่านพ้นย่อมได้ทุกสิ่ง

หากเรามั่นใจว่ารักเราจริง

ทุกสิ่งมันก็มั่นคง"

ก็ขอให้มันจริง

รักกันดีๆ อะ ดีๆ เลย

"หากเธอนั้นลืมว่าเธอมีใคร

ก็จ�าไว้ฉันรักเธอ"
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อืม ใครจ�าก็จ�าไป…กูไม่จ�า

ปึง!

เสียงหนังสือบนตู้หล่นกระแทกพ้ืนดังลั่นห้อง คนที่เพ่ิงเล่นกีตาร์จบไป

เพลงนึงสะดุ้งตกใจ หันมามองแล้วท�าหน้าดุ "เล่นอะไรของมึงเชี่ยมาร์ค"

"ท่ด เท้าไปปัดโดน พอดีมันกระตุก"

คนตวัเลก็ขยับปากด่าแบบไม่มเีสยีง ก่อนจะหันกลบัไปจิจ๊๊ะกบัแฟนต่อ

พอพ้นสายตามีนแล้ว ผมก็ท�าปากมุบมิบบ่น

หมั่นไส้…

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)
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